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Betr: Aanvullende info inzake bezw.schrift d.d. 24-11-2015.
Uw kenmerk: CRB/15.262
Geachte raadsleden en leden van het College,
Tot onze spijt noodzaakt de Nederlandse wet AwB ons in te gaan op
uw komisch schrijven aan de volksvertegenwoordiging van
Wonderland, dagtekening 3 december 2015.
U schrijft dat het niet duidelijk is tegen welk besluit wij bezwaar
maken inzake uw verzoek aan de Duitse politie (lees: het personeel
van de Bundesrepublik Deutschland Finanzagentur GMBH) om
vijandige handelingen jegens de soevereine staat Wonderland te
verrichten. Wij vragen ons op onze beurt af wat daaraan niet
duidelijk kan zijn????
Uw in het Nederlands gestelde en foutief geadresseerde verzoek aan
de Duitse politie Emlichheim tot ontruiming van het soevereine
Wonderland is een op publiekrechtelijk rechtsgevolg gericht besluit.
Daartegen tekende de volksvertegenwoordiging bezwaar aan en
handhaaft dit bezwaar. Dat laat onverlet dat wij terdege beseffen dat
met de “vlucht” van voormalig staatshoofd /koningin Wilhelmina van
Ranitz-Pyrmont op 13 mei 1940 niet alleen landverraad gepleegd
werd, maar ook art. 21 van de toenmalige grondwet overtreden werd
en de Staat der Nederlanden ophield te bestaan.
In tegenstelling tot uw bewering, stelt art. 6.5, lid 1 AwB slechts dat
een bezwaarschrift ondertekend moet zijn. Het woord “fysiek”
ontspruit wellicht aan uw fantasie, want is in de wettekst niet te
vinden.
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Ons bezwaarschrift was ondertekend. Ook de afkomst van het
bezwaarschrift laat geen enkele twijfel bestaan over de identiteit van
de volksvertegenwoordiging, noch over wie luca; van dinter is. Hij
was op 29 september inspreker op de raadscommissievergadering en
in levende lijve aanwezig in het gesprek met o.a. wethouder
Huizingen ambtenaar Buurman.
Gelet op onze voorkeur voor een dialoog van mens tot mens zou het
zelfs onze voorkeur hebben om dit soort kwesties live te bespreken ,
ware het niet dat het juist Coevorden is, die onder “bescherming” van
Nederlandse en Duitse politie Wonderland bedreigt.
Wij hebben al eerder onze Onafhankelijkheidsverklaring aan de
gemeente Coevorden overhandigt. Daarin staat met roepnaam,
familienaam en vingerafdruk vermeld, wie de
volksvertegenwoordiging van Wonderland is. Dus welke documenten
wilt u ontvangen , waaruit nog meer blijkt dat ondergetekende de
belangen van Wonderland behartigt????
In plaats van spijkers op laag water te zoeken, zou het de gemeente
Coevorden sieren als zij het vriendschapsgebaar van Wonderland zou
waarderen en van alle publiciteit dankbaar zou gebruiken, die ook
industriegebied Europark in de media krijgt in plaats van Duitse
politie aan te sporen richting het vredelievende Wonderland agressief
op te treden.
Namens de volksvertegenwoordiging van Wonderland.

luca; van dinter
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